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      ส่วนที่  1 
                                                            บททั่วไป 

1.ความเป็นมา 

  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ( Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ
ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและนำข้อมูลผลการประเมินรวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับ
ใช้ในการพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม  เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความ
พยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
รวมทั้งสะท้อนถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล 
(Good Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติ และระดับสากล   กระทรวงศึกษาธิการ 
โดยศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้กำหนดให้หน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมการประเมินใน
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ทุกหน่วยงานและ
ให้ดำเนินงานตามขั้นตอนวิธีการตลอดจนกำหนดระยะเวลา ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุ จริต
แห่งชาติกำหนดอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เพ่ือให้การรายงานผลการดำเนินงานในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ  (Integrity and Transparency Assessment : ITA)ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ( Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ของหน่วยงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล 

  รายงานการวิเคราะห์การดำเนินงานด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ฉบับนี้ ประกอบด้วยการวิเคราะห์การดำเนินงานเกี่ยวกับการวัดการ
รับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) การวัดการ
รับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) และ
การวิเคราะห์ผลคะแนนการประเมินจากตัวชี้วัดตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน (Open Data  
Integrity and Transparency Assessment : OIT) ในการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ของหน่วยงานภาครัฐ  ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ครั้งนี้ จะทำให้ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินการงานรอบปีที่ผ่านมา และยังเป็น
แนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ  ( Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้เป็นรูปธรรม เป็นระบบ และ
เกิดความยั่งยืนสืบไป 
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2.วัตถุประสงค ์

 2.1 เพ่ือวิเคราะห์การดำเนินงานเกี่ยวกับการวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก 
 2.2 เพ่ือวิเคราะห์ผลระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2563 
           2.3 เพ่ือกำหนดมาตรการ แนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหนว่ยงานภาครัฐ (ITA) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.  2564 
           2.4 เพ่ือแสดงความมุ่งม่ันในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
           2.5  เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายใน
และภายนอกหน่วยงาน 

3.ขอบเขตการวิเคราะห์ 
 3.1 วิเคราะห์การดำเนินงานเกี่ยวกับการวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2563 
 3.2 วิเคราะห์ผลระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2563 ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open 
Data  Integrity and Transparency Assessment : OIT) 

4. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ (ITA 2563) 
 ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2562 - 2563 จากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 

5. เป้าหมายในการวิเคราะห์ ITA 2563 

 เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนผลการดำเนินการด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์  ให้ผ่านการประเมินในระดับคะแนน ร้อยละ  85  ขึ้นไป 
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ส่วนที่  2 
รายงานการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  

(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์  

******************* 

1. การวิเคราะห์ด้านคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 

  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นหน่วยงานระดับจังหวัดที่รับการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตามมติคณะรัฐมนตรีที่ได้ขับเคลื่อนการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่อง  โดยใช้แนวทางและเครื่องมือ
การประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช.กำหนด และศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
กระทรวงศึกษาธิการ กำชับ และกำกับดูแลให้หน่วยงานในสังกัดให้ความสำคัญกับการประเมิน ITA  และนำ
ผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด  

  เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นั้น ได้ให้ความสำคัญ
ในการพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้เกิดการสนับสนุนต่อการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม มีการเชื่อมโยงตัวชี้วัดให้เกิด
ความต่อเนื่องกับเกณฑ์การประเมินเดิม และการเชื่อมโยงกับเครื่องมืออ่ืนที่เกี่ยวข้อง จึงทำให้เกณฑ์การ
ประเมินมีเนื้อหาครอบคลุมหลายด้าน ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณธรรม ความโปร่งใส และการทุจริต ทั้งที่มีลักษณะ
การทุจริตทางตรงและการทุจริตทางอ้อมรวมไปถึงบริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ
หน่วยงานในการนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไข ลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ 
และส่งผลต่อการยกระดับคะแนน CPI ของประเทศไทยในระยะยาวได้  โดยจำแนกออกเป็น  10 ตัวชี้วัด 
ได้แก่ 

1) การปฏิบัติหน้าที่ 
2) การใช้งบประมาณ 
3) การใช้อำนาจ 
4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
6) คุณภาพการดำเนินงาน 
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7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
8) การปรับปรุงระบบการทำงาน 
9) การเปิดเผยข้อมูล 
10) การป้องกันการทุจริต 

            เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
                     1.แบบการวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Internal Integrity and Transparency 
Assessment (IIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อ
หน่วยงานตนเอง ในตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อำนาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
และการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
               2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and 
Transparency Assessment (EIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอกที่มีต่อหน่วยงานที่ประเมิน ในตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน  ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการ
ปรับปรุงระบบการทำงาน 
                    3. แบบเก็บข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ในการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data 
Integrity and Transparency Assessment (OIT)  มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการเปิดเผย
ข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และ
การป้องกันการทุจริต 

คะแนนและระดับผลการประเมิน ITA 

ระดับ คะแนน ผลการประเมิน 
AA Excellence 95.00 - 100 ผ่าน 
A Very Good 85.00 – 94.99 ผ่าน 
B Good 75.00 – 84.99 ไม่ผ่าน 
C Fair 65.00 – 74.99 ไม่ผ่าน 
D Poor 55.00 – 64.99 ไม่ผ่าน 
E Extremely Poor 50.00 – 54.99 ไม่ผ่าน 
F Fail 0 – 49.99 ไม่ผ่าน 

 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เริ่มปีงบประมาณ 2562  ซึ่งสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์  ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 
2563  ดังนี ้
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ตารางที่  1 แสดงค่าคะแนนการประเมิน ITA (ตัวชี้วัดที่ 9 และตัวชี้วัดที่ 10) รายปีงบประมาณ 

ปีงบประมาณ คะแนน ITA ผ่านการประเมิน ไม่ผ่านการประเมิน 
2562 ไม่ได้เข้าร่วมการประเมินใน ITA (ตัวชี้วัดที่ 9 และ ตัวชี้วัดที่ 10) ส่งเฉพาะรายชื่อและ

ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก 
เท่านั้น 

2563 28.21   
จากตารางที่ 1 พบว่า ค่าคะแนนการประเมิน ITA ของตัวชี้วัดที่ 9 และตัวชี้วัดที่ 10  ของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อยู่ที่ระดับ 
ไม่ผ่านการประเมิน  ดังกราฟแสดงค่าคะแนน 

ร้อยละคะแนน ITA  2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 

 

 

 

 

 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA ) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.  2563  แสดงคะแนนรายตัวชี้วัดได้ ดังนี้ 

ตารางท่ี  2 แสดงค่าคะแนนที่ได้ของรายตัวชี้วัด รายปีงบประมาณ 

อันดับ ตัวช้ีวัด ผลคะแนน 
 ปี 2562 

ผลคะแนน 
ปี 2563 

ค่าความ
ต่าง (+/-) 

ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะชน 
9.1 โครงสร้าง  0  
9.2 ข้อมูลผู้บริหาร  100  
9.3 อ านาจหน้าที่  100  
9.4 แผนยุทธศาสตร์หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน  100  
9.5 ข้อมูลการติดต่อ   100  
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อันดับ ตัวช้ีวัด ผลคะแนน
2562 

ผลคะแนน
2563 

ค่าความ
ต่าง (+/-) 

9.6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง   100  
9.7 ข่าวประชาสัมพันธ์   100  
9.8 ช่องทางการสอบถาม(Q&A)   100  
9.9 การใช้สื่อสังคมออนไลน์(Social Network)   100  
9.10 แผนด าเนินงานประจ าปี  100  
9.11 รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปี รอบ ๖ เดือน   0  
9.12 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี   0  
9.13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  0  
9.14 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี   0  
9.15 รายงานการก ากับ ตดิตามการใช้จา่ย งบประมาณประจ าปีรอบ 6 เดอืน  0  
9.16 รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจ าปี  0  
9.17 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ   0  
9.18 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  0  
9.19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  0  
9.20 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี  0  
9.21 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   0  
9.22 การด าเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล    0  
9.23 การด าเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล    0  
9.24 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคล   0  
9.25 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคลประจ าปี  0  
9.26 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  0  
9.27 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  0  
9.28 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจ าปี  0  
9.29 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น   100  
9.30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม   100  
ตัวช้ีวัดที่  10  การป้องกันการทุจริต 
10.1 เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร   0  
10.2 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร   0  
10.3 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี   0  
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อันดับ ตัวช้ีวัด ผลคะแนน 
 ปี 2562 

ผลคะแนน 
ปี 2563 

ค่าความ
ต่าง (+/-) 

10.4 การด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต   0  
10.5 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร   0  
10.6 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต   0  
10.7 รายงานการก ากับ ติดตามการด าเนินการ ป้องกันการทุจริต 

ประจ าปี รอบ ๖ เดือน 
 0  

10.8 รายงานผลการด าเนินการป้องกัน การทุจริต ประจ าปี   0  
10.9 มาตรการส่งเสริม คุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  0  
10.10 การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน

หน่วยงาน 
 0  

จากตารางที่ 2 พบว่า การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ด้านการเปิดเผยข้อมูลต่อ
สาธารณะชน ตัวชี้วัดที่ 9 และตัวชี้วัดที่ 10 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า 
 1) ปีงบประมาณ 2562  ไม่ได้เข้าร่วมการประเมิน 
 2) ปีงบประมาณ 2563  มีการนำเข้าข้อมูลการประเมินตามตัวชี้วัด  จำนวน  11 ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดที่  9  คิด
เป็นคะแนน  1,100  คะแนน ) และตัวชี้วัดที่ 10 จำนวน  0 ตัวชีว้ัด   

ตารางท่ี  3 ค่าคะแนนรวมการประเมิน ITA รายปีงบประมาณของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 

ตัวช้ีวัด 2562 2563 หมาย
เหตุ คะแนนที่ได ้ เฉลี่ยร้อยละ คะแนนที่ได้ เฉลี่ยร้อยละ 

ตัวชี้วัดที่  9 (จำนวน 29 ตัวชี้วัดย่อย) ไม่ได้เข้าร่วมการประเมิน 1,100 37.93  
ตัวชี้วัดที่  10 (จำนวน 10 ตวัชี้วัดย่อย) ไม่ได้เข้าร่วมการประเมิน 0 0  
หมายเหตุ 
  จำนวน ตัวชีว้ัดที่  9 รวมกับตัวชี้วัดที่ 10 = 39 ตัวชีว้ัด ๆ ละ 100 คะแนน รวมคะแนน  3,900 คะแนน 

จากตารางที่  3  พบว่าการเปรียบเทียบค่าคะแนนของ ITA  ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์  
ปีงบประมาณ พ.ศ.  2562   ได้คะแนน    ไม่ ไ ด้ เข้ า ร่ ว ม ก า ร ป ร ะ เมิ น  ITA
ปีงบประมาณ พ.ศ.  2563    ได้คะแนน  1,100  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ   28.21   คะแนน  
               สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์  ในส่วนการประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (ตัวชี้วัดที่ 
9 และตัวชี้วัดที่  10) (OIT) ในภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  28.21 จากคะแนนเต็ม 100 ซึ่งอยู่ใน
ระดับคะแนน F (Fail : คะแนน 0-49.99) ไม่ผ่านการประเมิน ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งนำเข้าข้อมูล
เฉพาะตัวชี้วัดที่ 9.2,9.3,9.4,9.5,9.6,9.7,9.8,9.9,9.10,9.28,9.29 เพียงเท่านั้น  
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2. การวิเคราะห์ด้านการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

                   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง  
การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่  3  เมษายน  2560  ข้อ 11 “ให้มี
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือปฏิบัติ
ภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด การปฏิบัติ
ราชการตามอำนาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มอบหมายและให้มีอำนาจหน้าที่
ในเขตจังหวัด” ดังนี้ รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ. อกศจ. คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ 
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒานาการศึกษา คณะอนุกรรมการและคณะทำงาน รวมทั้งปฏิบัติงานราชการ
ที่เป็นไปตามอำนาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ.มอบหมาย,จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและ
แผนปฏิบัติการ,สั่งการ กำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานนของส่วนราชการหรือ
หน่วยงานและสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ , 
จัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา,ส่งเสริมและ
สนับสนุนการศึกษาเพ่ือคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ,ดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา,ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับงานด้าน
วิชาการ การนิเทศ และแนะแนวการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้งติดตาม  และประเมินผลระบบ
บริหารและการจัดการศึกษา,ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของส่วน
ราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ,ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพ่ือการศึกษา,ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
เอกชน และปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งปฏิบัติ
ภารกิจเกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานต่าง ๆในจังหวัด 

  ปัจจุบันสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งอยู่เลขที่ 72/1 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ตำบล
กาฬสินธุ์  อำเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์  โดยขอใช้อาคารเรียนและอาคารประกอบของโรงเรียน และขอใช้
พ้ืนที่ของโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมี อาคารประกอบการ จำนวน  3  หลัง มีพ้ืนที่โดยรอบ 
จำนวน  3 ไร่ 2 งาน 86 ตารางวา 

  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นหน่วยงานขนาดใหญ่ มีบุคลากรในการบริหารงาน
ด้านการจัดการศึกษาของหน่วยงานตามกรอบอัตรากำลังครบทุกกลุ่ม ตลอดจนมีพนักงาน ลูกจ้าง  รวมทั้งสิ้น
จำนวน  60  ราย มีโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกและคมนาคมที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
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  จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ของ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ผ่านมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 25632 และ 2563 พบว่า  การ
ประเมิน ITA ยังไม่บรรลุผลสำเร็จตามที่กำหนด  ซึ่งอาจจะมีหลายสาเหตุและหลายปัจจัยที่ทำให้การ
ดำเนินการไปเป็นไปตามเป้าหมาย 

  คณะผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงได้กำหนดจัดประชุมเพ่ือพิจารณาและ
วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ตามผลการประเมิน
คะแนนการประเมินของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ 2563  ซึ่งได้พิจารณาถึงจุดแข็ง จุดอ่อน ในการ
ดำเนินงาน และกำหนดมาตรการแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ 
2564  ดังนี้ 

1. จุดแข็งของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 

                          1.1 บคุลากรในหน่วยงานทุกระดับ ตั้งแต่ผู้บริหาร จนถึงเจ้าหน้าที่ บริหารจัดการ
ภารกิจและงานในหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม และมีความโปร่งใส  สามารถเป็น “ต้นแบบ”  
ในการดำเนินงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสแก่ส่วนราชการอ่ืน ๆ ได้ 
                          1.2 เปน็หน่วยงานขนาดใหญ่ที่มีความพร้อมด้านบุคลากร อาคาร สถานที่ สิ่งอำนวย
ความสะดวก ตลอดจนการติดต่อสื่อสาร คมนาคม มีระบบการติดตามและการดำเนินงานที่ชัดเจน 
                          1.3 บคุลากรในหน่วยงาน มีครบตามกรอบอัตรากำลัง และเป็นบุคลากรที่พร้อมสำหรับ
การเรียนรู้ต่อการเปลี่ยนแปลง และบุคลากรมีความรู้ความสามารถให้ความร่วมมือในการบริหารจัดการ        
                          1.4 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ บริหารงานในรูปแบบการบูรณาการในการ
บริหารจัดการศึกษาร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาอื่น และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับจังหวัดและ
ระดับกระทรวง  

2. จุดอ่อนหรือจุดที่ควรปรับปรุงและพัฒนาในการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในหน่วยงาน 

                         2.1 หนว่ยงานไม่มีการมอบหมายภารกิจการดำเนินงานด้านการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสฯ ที่ชัดเจน ทำให้เกิดอุปสรรคในการติดต่อประสานข้อมูล 
                          2.2  บคุลากรขาดความตระหนัก ในการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมาย  
                          2.3  ขาดการกำกับ ดูแล และขาดการติดตามการดำเนินงานด้าน ITA ไม่มีการประสาน
ติดต่อข้อมูล  ขาดการวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงพัฒนาและต่อยอด 
                          2.4  บคุลากรขาดการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ทำให้เกิดความไม่เข้าใจในบทบาทและ  
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3. มาตรการและแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาฬสินธุ์ 

  จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ 2563 ทำให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค สิ่งที่ต้องปรับปรุง และพัฒนา 
เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ สร้าง
ความรู้ความเข้าใจและวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงาน เพ่ือนำไปสู่การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐที่
สามารถนำไปใช้ป้องกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการรณรงค์และเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยให้
ความสำคัญกับการดำเนินงานที่มีความโปร่งใส ความพร้อมรับผิด คุณธรรมการให้บริการของหน่วยงาน 
วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน  หน่วยงานจะทราบถึงประเด็นในการ
แก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาวิธีการดำเนินงานภายในองค์กร ที่จะนำไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานให้สูงขึ้น ได้รับการยอมรับจากผู้รับบริการจากทุกภาคส่วน และเป็นหน่วยงานภาครัฐต้นแบบ
ในการดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ให้กับหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ  

 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ใน
การบริหารงานของหน่วยงาน ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือขับเคลื่อนงานด้านการ
จัดการศึกษาของจังหวัดให้เป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางและมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน  ดังนี้ 
 1. ดำเนินการตามแผนแม่บทการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
กระทรวงศึกษาธิการ (อย่างต่อเนื่อง) ดังนี้ 
  1.1 สร้างวัฒนธรรมองค์การในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ “สำนักงานสุจริต” ด้วยการ
นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน 
  1.2 สร้างกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  1.3 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต 

 2.การพัฒนาตามมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต  
  2.1 ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
  2.2 การให้มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
  2.3  การส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
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  2.4 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
  2.5  การป้องกันการรับสินบน 
  2.6 ป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม 
  2.7 การตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 
 3. การดำเนินการเพ่ือปิดจุดอ่อน จากการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA 2563 
  3.1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
   (1) จัดทำคู่มือการปฏิบัติการ , คู่มือการยืม การคืน การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
ที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย 
   (2) เผยแพร่ สื่อสาร สร้างความตระหนัก  สร้างความเข้าใจ ในการดำเนินงานของ
หน่วยงานให้ชัดเจน 
   (3) ทบทวนช่องทาง กระบวนการเรื่องร้องเรียน และ Flow การดำเนินงาน 
   (4) ทบทวน กติกา เกณฑ์เรื่องบุคลากร (มอบหมายงาน ประเมินผลงาน การ
ฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การรับทุน) 
  3.2  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
   (1) เพ่ิมการสื่อสาร ช่องทาง การเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนางาน ใน
กลุ่มเป้าหมายสำคัญ โดยเฉพาะการให้บริการ 
   (2) ทบทวน ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก และกำหนดการ
ตอบสนองอย่างเหมาะสม 
   (3) ทบทวน Flow การดำเนินงานด้านพัสดุ (ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง) 
   (4) สื่อสาร สร้างความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
   (5) รับข้อเสนอปรับปรุงการให้บริการ 
   (6) ทบทวนสารสนเทศที่จะต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะให้เป็นปัจจุบัน เข้าใจง่าย และ
พัฒนาช่องทางการสื่อสารให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย 
  3.3 การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 
   (1)  จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
หน่วยงาน 
                     (2) จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในการบริหารจัดการของหน่วยงาน (วิเคราะห์และ
คัดเลือกตามความเสี่ยงในแต่ละด้านของหน่วยงาน) 
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                     (3) จัดทำแผนบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน 
                     (4) ดำเนินการตามแผน และรายงานผลการดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด 
                     (5) ปรับปรงุระบบสารสนเทศเพ่ือการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะให้เป็นปัจจุบัน 
เข้าใจง่าย และพัฒนาช่องทางการสื่อสารให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย 
                    (6) ทบทวนกระบวนงาน เพ่ือปรับปรุงและพัฒนา 
                    (7)  สร้างความตระหนัก ความเข้าใจ ในกระบวนงาน บทบาทและหน้าที่ของ
บุคลากรในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง 
                    (8)  สรุปการดำเนินงาน ทบทวน พัฒนางาน 
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ส่วนที่  3 

มาตรการ/แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

   เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์  ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  ให้บรรลุตามค่าเป้าหมายที่กำหนด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงได้กำหนด 
มาตรการ/แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ดังนี้ 

ลำดับ มาตรการ/แนวทาง กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ 
1 ปรับปรุงระบบ

สารสนเทศเพ่ือการ
เผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะ 

-ทบทวนระบบสารสนเทศที่จะต้องปรับปรุง
และเผยแพร่ต่อสาธารณะ (เนื้อหาสาระ 
รูปแบบ) ให้เป็นปัจจุบัน ทันสมัย และเหมาะสม 
-พัฒนาช่องทางในการสื่อสารให้สามารถเข้าถึง
ได้ง่าย 

ตุลาคม 2563  ถึง 
พฤษภาคม  2564 
 
 
 

2 การใหม้ีผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการ 
 

-เพ่ิมการสื่อสาร/ช่องทางการเข้ามามีส่วนร่วม
พัฒนางาน  
-ทบทวนความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และกำหนดการตอบสนองอย่างเหมาะสม 

ตุลาคม 2563  ถึง 
พฤษภาคม  2564 
 
 

 

3 การส่งเสริมความ
โปร่งใสในการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

-ทบทวน Flow การดำเนินงานด้านงานพัสดุ 
การจัดซื้อจัดจ้าง 
-ปรับปรุงการบริการตามข้อเสนอ 

ตุลาคม 2563  ถึง 
พฤษภาคม  2564 

4 การจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต 
 

-ทบทวนกระบวนการร้องเรียน และ Flow การ
ดำเนินงานที่ชัดเจน 
-สื่อสารกระบวนการ สร้างความเชื่อมั่นทั่วทั้ง
องค์กร 
-เพ่ิมการสื่อสาร ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน 

ตุลาคม 2563  ถึง 
พฤษภาคม  2564 

5 การป้องกันการรับ
สินบน 
 

-ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน 
-ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร “สำนักงานสุจริต” 
สร้างจิตสำนึกรักองค์กร 
-ประกาศนโยบายองค์กร “ NO Gift Policy” 
-สร้างเครือข่ายป้องกันการทุจริตในองค์กร 
-สื่อสาร ประมวลจริยธรรมองค์กร 
 

ตุลาคม 2563  ถึง 
พฤษภาคม  2564 
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ลำดับ มาตรการ/แนวทาง กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ 
6 ป้องกันการขัดกัน

ระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนร่วม 
 

-พัฒนาคู่มือการยืม การคืนทรัพย์สินของ
ราชการ ให้ชัดเจน และสื่อสารให้เข้าใจ 
-สื่อสารให้ความรู้และความเข้าใจกับบุคลากร
เกี่ยวกับผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม ตลอดจนผลประโยชน์ทับซ้อน 

ตุลาคม 2563  ถึง 
พฤษภาคม  2564 

7 การตรวจสอบการใช้
ดุลยพินิจ 

-ทบทวนกติกา หลักเกณฑ์ในการมอบหมาย
งาน การประเมินผลงาน การฝึกอบรม 
การศึกษาดูงานให้ชัดเจน 
-สื่อสารกติกา หลักเกณฑ์ให้บุคลากรเข้าใจ 
-ผู้บริหารระดับสูงกำกับการปฏิบัติให้เป็นไป
ตามกติกา และหลักเกณฑ์ 
-ตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติงาน
ของสำนักงาน เช่น การจ่ายเงินงบบริหาร 
งบประมาณท่ีเกี่ยวข้อง การบริหารบุคคล 

ตุลาคม 2563  ถึง 
กันยายน  2564 

 

หมายเหตุ  มาตรการ/แนวทางดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของบริบทการบริการจัดการ 

4.ระยะเวลาดำเนินการ 

 เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2563  ถึง   เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2564 

5.  กลุ่มงานที่รับผิดชอบหลัก 

 กลุ่มอำนวยการ   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 

6. สรุปและวิเคราะห์ผลประเมินรายปี เสนอผู้บังคับบัญชา 

7. แจ้งผลการดำเนินการใหบุ้คลากรในสังกัดทราบ และปรับปรุงพัฒนาในปีต่อๆไป 

********************* 
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ภาคผนวก 
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การประชุมคณะผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์  ครั้งท่ี  3/2564 
 เมื่อวันที่  25  พฤษภาคม  2564  

ในการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้วิเคราะห์ถึงผลการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
หน่วยงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยใช้ข้อมูลการวิเคราะห์จากการเข้าร่วมการประเมิน 

ITA 2562-2563 เพื่อวิเคราะห์ถึงจุดแข็ง จุดอ่อน และกำหนดมาตรการ  
แนวทางในการขับเคลื่อน ITA 2564  
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กิจกรรมการกำกับ ติดตาม สร้างความเข้าใจและสร้างการรับรู้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม 
ตัวช้ีวัดที่ 9 และตัวชี้วัดที่ 10 อย่างใกล้ชิด ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 
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  เอกสารอ้างอิง 

1.  แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

2. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

3. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาฬสินธุ์  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

4. รายงานวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

5. รายงานการประชุมคณะผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 3/2564  เมื่อวันที่  
25  พฤษภาคม  2564 

6. รายงานคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
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